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Versões de programa Colosso EVO Carro
Apresentação
Neste documento apresentamos o his tór ico de versões do Colosso EVO Carro (gabinete preto).

Versões e Descrição

Versão 6.3 de 25/Mar/2014

• Versão HPC (Hi Precision Clock / Relógio de Alta Precisão)

• Função Aferir agora tem números maiores (como na função Lap e CKM)

• Para saber mais acesse:

• http://totemonline.com.br/download/faq/FAQ_EQTO_033_UpgradeColossoEvoCarro_web.pdf

Para fazer o upgrade da versão 5.5 ou inferior para  6.3 é necessário comprar o upgrade
opcional de hardware (é necessário alterar componen tes eletrônicos do produto)

Versão 6.2 de 20/Fev/2014 (VERSÃO COM ERRO E DEVE S ER TROCADA)

• Identificamos um erro no programa e este precisa ser substituído imediatamente.

Descrição do problema

• Para se obter a precisão no relógio fizemos alterações significativas na leitura do pulso externo de
sincronismo do relógio (pulso do relógio oficial que entra pela cabo da botoeira).

• Quando a função de ajuste de relógio ( Hr Dia ) é executada o sinal da botoeira é desviado para receber um
pulso externo para ajustar a hora.

• Se o ajuste for realizado através do pulso do relógio oficial (cabo da botoeira) tudo funciona normamente.

• Se o ajuste for feito manualmente pela tecla Entra ou se a função for cancelada ( C / Limpa ), por conta de
um erro de programa, o relógio será alterado para 10:10:10 quando o botão [ AUX ] da botoeira é apertado
pela primeira vez.

Solução definitiva

• Trocar o programa pela versão mais nova.

• Existem indicações de como trocar o programa no final deste arquivo.

Solução temporária

• Se você precisa usar o equipamento e ainda não trocou o programa indicamos uma solução temporária.

• Logo após o acerto de relógio desligue e ligue a máquina. O relógio estará correto.

• Ao ligar o equipamento o programa automaticamente restaura as condições normais de uso da botoeira e o
equipamento passa à funcionar normalmente.

Versão 5.5 de 10/Mar/2013

• Versão preparada para trabalhar juntamente com EVO Link e Road Book Digital Automático
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Versão 5.2 de 10/Abr/2012

• A automatização da configuração do sistema de dois sensores. Ou seja, à partir desta versão não é
necessário configurar nada à respeito do uso de um ou dois sensores, já que tudo é feito automaticamente.

• Para saber mais consulte
http://www.totemonline.com.br/download/faq/Faq022_R1_FuncionamentoDoisSensores.pdf

• Recebe Setinhas e Alertas através do cabo Totem Link. As setinhas e Alertas são criados no Totem Planilha
e enviados diretamente para o Colosso EVO via cabo.

• Erro Corrigido: quando o Colosso estava configurado para CUP/Velocidade o Kit Piloto parava de marcar em
velocidades acima de 120Km/h. A medição ficara correta no Colosso EVO mas o Kit Piloto não era
atualizado. Problema corrigido nesta versão.

Versão 4.7 de 10/Jan/2009

• Pequenas melhorias em menus e operação

Versão 3.3 de 30/Mai/2007

• Versão Inicial

Como Como saber qual a versão do meu equipamento?
�  No momento que o equipamento é l igado aparece no canto infer ior  d ire ito .

Como faço para trocar a versão do meu Colosso EVO?
�  Para trocar a versão do seu Colosso EVO, s iga todos os passos desse documento no l ink:

• www.totemonline.com.br/download/BootLoader/Faq_028_ComoTrocarVersaoColossoEvo_Web.pdf

Sobre a TOTEM

A Totem nasceu como fabr icante de hodômetros
dig i ta is  em 1997. No ano seguinte
desenvolvemos equipamentos de
cronometragem para co leta manual e em 2005
lançamos o GPS RASTRO in ic iando uma nova
fase com tecno logia GPS.

Atuamos em cronometragens fornecendo
soluções completas e tota lmente integradas
inc lu indo os equipamentos e os programas de
geração de resultado.

Para mais informações:

Web Site: www.totemononl ine.com.br

E-mai l : contatos@totemonl ine.com.br

Fone: +55(11)4638-2049


